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Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Legal 
realiza sua 34ª reunião  

 
A Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Legal do 
Comitê Médio Paraíba do Sul realizou no último dia 3 de 
dezembro, sua 34ª reunião. O encontro aconteceu às 9 
horas, na FIRJAN de Volta Redonda, e contou com a 
seguinte pauta: Aprovação da Ata da 33ª Reunião da 
Câmara Técnica; Debate sobre as ações da Câmara Técnica 
em 2015 e metas para 2016; e uma discussão acerca da 
minuta de resolução sobre a participação de membros do 
CBH-MPS em eventos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Diretoria do CBH-MPS realiza 5ª Reunião Extraordinária 
 
A diretoria do CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) realizou sua 
5ª Reunião Extraordinária no último dia 10 de dezembro, às 
9h30min, na sede da UD1-AGEVAP, em Volta Redonda (RJ). As 
principais discussões pautadas foram a respeito da integração 
do Diretório para as ações do Comitê; Planejamento das ações 
(projetos e eventos) do CBH-MPS para 2016; Aprovação da 
Minuta da Resolução CBH-MPS Nº XX/2015 que aprova os 
Procedimentos para Reuniões Conjuntas do Diretório e Câmara 
Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal do CBH-
Médio Paraíba do Sul; Aprovação da Moção de Repúdio Nº 
05/2015 referente ao desastre de rompimento de barragem em 
Mariana; Encontro com os gestores municipais para falar sobre 
o valor da cobrança pela transposição das águas do rio Paraíba 
do Sul para o rio Guandu e; Reativação do Convênio com a 
WWF.  
 
 

 

 
 
CBH-MPS participa da 28ª Reunião do GTAOH do CEIVAP 

 
A convite da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), no 
último dia 9 de dezembro, a representante do Comitê 
Médio Paraíba do Sul, Vera Lúcia Teixeira, marcou 
presença em uma das Consultas Públicas sobre o 
andamento do Zoneamento Ecológico Econômico do 
Estado do Rio de Janeiro - ZEE/RJ, esta realizada em Volta 
Redonda. Ao todo, a SEA promoverá 10 Consultas 
Públicas, uma em cada região hidrográfica do Estado, 
visando compartilhar com os segmentos representativos 
os avanços obtidos até o momento pelo projeto. Conhecer 
a percepção de cada participante e colher sugestões para 
a etapa conclusiva do ZEE/RJ, também está entre os 
objetivos dos encontros.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CBH-MPS participa da Oficina de Cobrança pelo Uso da Água 
no Estado do Rio de Janeiro  

 

Foi promovida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI) no dia 4 de dezembro, a 1ª Oficina de Cobrança pelo 
Uso da Água no Estado do Rio de Janeiro, que teve como 
público alvo membros do CERHI-RJ, de Comitês de Bacia 
estaduais e das Agências Delegatárias. Na ocasião, o Comitê 
Médio Paraíba foi representado por sua Vice-Presidente, Vera 
Lúcia Teixeira. Os objetivos do evento foram apresentar o 
histórico da implantação da cobrança no Estado do Rio de 
Janeiro: definição, base legal, objetivos, critérios específicos e 
competências; Conhecer a metodologia de cobrança aplicada no 
Estado do Rio de Janeiro, e em outras bacias hidrográficas do 
Brasil; Exercitar os conceitos envolvidos no calculo da cobrança 
estadual; Apresentar a experiência de implantação do 
instrumento em outras bacias hidrográficas brasileiras; 
Esclarecer papéis e responsabilidades na execução da cobrança: 
arrecadação e aplicação dos recursos; Pensar aperfeiçoamentos 
possíveis para a cobrança no Estado do Rio de Janeiro e 
propostas de encaminhamento. 
 

 


